
Koninklijk Instituut - Institut royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1  1000 Bruxelles - Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be        | 1 

MEDEDELING1  2018/19 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN 
DE BEDRIJFSREVISOREN  

Correspondent Onze referte Datum
26.10.2018 sg@ibr-ire.be DS/sdb 

Geachte Confrater, 

Betreft: Opheffing van een aantal omzendbrieven 

Bij beslissing van de Raad van het Instituut, worden de volgende omzendbrieven 
opgeheven omdat ze zijn achterhaald of zonder voorwerp zijn geworden:  

• Omzendbrief 2016/05: Onmiddellijke mandaatmelding – intrekking van
omzendbrief 2011/11 (24 juni 2016);

• Omzendbrief 2016/01: Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het
Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële
bepalingen – uitbreiding van de uitzondering op het beroepsgeheim van de
bedrijfsrevisor en oprichting van de Vlaamse Adviescommissie
Boekhoudkundige Normen (3 februari 2016);

• Omzendbrief 2013/03: Bedrijfsrevisoren die de rekeningen controleren van
organisaties van openbaar belang - jaarlijkse bekendmaking en bijwerking van
het in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 beoogd transparantieverslag (19
februari 2013);

• Omzendbrief 2013/02 : Commissarisverslagen in toepassing van de ISA's (18
februari 2013);

• Omzendbrief 2012/09 : Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke
controle van jaarrekeningen - onmiddellijke mandaatmelding - herinnering (7
november 2012);

1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 
toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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• Omzendbrief 2012/06  IAASB - International Auditing Practice Note 1000 
"Special Considerations in Auditing Financial Instruments" (18 juni 2012); 
 

• Omzendbrief 2012/02 : Aanwezigheid op de vormingsseminaries (7 maart 
2012); 
 

• Omzendbrief 2011/10 : Opdracht van de commissaris in het kader van het 
nazicht van de verklaring van deugdelijk bestuur en van het 
remuneratieverslag (27 december 2011); 
 

• Omzendbrief 2011/8 - advies 2011/6 betreffende de netwerken (29 juni 
2011); 
 

• Omzendbrief 2011/6 : het documenteren van het aantal gebudgetteerde en 
gepresteerde uren bij het uitvoeren van revisorale opdrachten (24 juni 2011); 
 

• Omzendbrief 2011/1 : Opdracht van de commissaris in het kader van het 
nazicht van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en van het 
remuneratieverslag (21 januari 2011); 
 

• Omzendbrief D.019/07 : Toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de 
one to one-regel (30 augustus 2007); 
 

• Omzendbrief D.018/07 : Wijzigingen in de neerlegging van jaarrekeningen op 
1 april 2007 (28 maart 2007); 
  

• Omzendbrief D.017/06 : Het nieuw formulier "Jaarlijkse Mededeling" (22 
december 2006); 
 

• Omzendbrief D.014/05 : Interprofessionele relaties - relaties van de 
bedrijfsrevisor in het kader van de onafhankelijkheid (19 december 2005); 
 

• Omzendbrief C.015/05 :  Bezoldigingen met betrekking tot het mandaat van 
commissaris in de non-profit sector (10 maart 2005); 
 

• Omzendbrief D.011/2002 : Aan het Instituut mee te delen informatie (26 
december 2002); 
 

• Omzendbrief D.012/02 : De "hoofdactiviteit" van de bedrijfsrevisor (4 
december 2002); 
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• Omzendbrief van 31 januari 2000 inzake de problematiek van de 
terugbetaling van de Maribel-steun (31 januari 2000). 

 
Deze omzendbrieven blijven raadpleegbaar op de website van het Instituut, onder 
het tabblad Regelgeving > Rechtsleer > Archief. 
 
De volgende omzendbrieven worden eveneens naar het tabblad “Archief” 
verplaatst: 
 

• Omzendbrief 2011/11 : Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke 
controle van jaarrekeningen – onmiddellijke mandaatmelding (26 december 
2011) (ingetrokken door de Omzendbrief 2016/05); 
 

• Omzendbrief D.022/10 : Het lijsten van de netwerken en de te verstrekken 
informatie door de bedrijfsrevisoren bij lidmaatschap van een netwerk (24 
september 2010) (ingetrokken en vervangen door de Omzendbrief 2011/8). 

 
 
Wat de andere omzendbrieven betreft die niet worden opgeheven, zijn wij bezig 
met hun analyse. Een komende mededeling zal aangeven welke omzendbrieven 
als zodanig zullen worden behouden en welke zullen worden gewijzigd. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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